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MIT ! - MAKE IT ACCESS IBLE !
Προώθηση της δυνατότητας των ηλικιωμένων ατόμων και
των ατόμων με αναπηρία να πραγματοποιούν ταξίδια
χωρίς περιορισμούς πρόσβασης ή άλλους φραγμούς,
μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων στρατηγικών μάρκετινγκ
που βασίζονται στην ενημέρωση για τις ειδικές απαιτήσεις
και ανάγκες προσβασιμότητας, καθώς και στην ενεργό
συμμετοχή για την κοινωνική ενσωμάτωση.
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Το Ευρωπαϊκό
έργο
«MIT!»
βασίζεται
σε
μια
καινοτόμο
προσέγγιση μάρκετινγκ με στόχο
την αύξηση της αποδοτικότητας και
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
τουριστικού κλάδου εστιάζοντας
στην ευαισθητοποίηση και την
αναβάθμιση των προσόντων των
στελεχών τους. Το MIT! θα
εξετάσει συγκεκριμένες ομάδες
στόχου,
ενώ
παράλληλα
θα
πραγματοποιήσει
μια
ολιστική
διερεύνηση
των
τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών στις
χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Με τον τρόπο αυτό το MIT! θα
συμβάλλει στη βελτίωση της
πρόσβασης
των
ατόμων
με
αναπηρία και των ηλικιωμένων
ατόμων, και κατ’ επέκταση των
μελών των οικογενειών τους, σε
δραστηριότητες
τουρισμού
και
ψυχαγωγίας και στη διά βίου
μάθηση. Απώτερος στόχος είναι να
αναβαθμιστεί η ποιότητας ζωής
τους και η δυνατότητα συμμετοχής
σε κοινωνικές δραστηριότητες.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται
από έμπειρους συνεργάτες από
πέντε χώρες (Φινλανδία, Ελλάδα,
Πολωνία Σλοβενία και Γερμανία).
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«MIT!» - Ε Ν ΑΡΚ Τ Η ΡΙ Α Σ ΥΝ ΑΝ Τ Η ΣΗ

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤ ΑΣ
ΣΤΙΣ
ΜΜΕ
ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝ Ι Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤ Α ΜΕΣΩ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι εταίροι, στα πλαίσια του έργου,
θα αναπτύξουν:

Κυριαρχούμενος σε μεγάλο βαθμό
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο
τομέας
του
τουρισμού
είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την
ευρωπαϊκή
οικονομία
και
ο
προσβάσιμος
ή
«χωρίς
φραγμούς» τουρισμός αποτελεί
καίριο ζήτημα της ευρωπαϊκής
πολιτικής στον τομέα αυτό.
Είναι ζωτικής σημασίας για τις
ΜΜΕ
και
τις πολύ
μικρές
τουριστικές
επιχειρήσεις
να
κινηθούν
ενεργά
προς
την
κατεύθυνση αυτή μέσω:
 της ανάπτυξης νέων
προϊόντων και υπηρεσιών
που ανταποκρίνονται στην
αυξανόμενη ζήτηση
 της υιοθέτησης
επιχειρηματικών προφίλ που
ικανοποιούν συγκεκριμένες
απαιτήσεις και ανάγκες και
βασίζονται στο ενεργό
ενδιαφέρον σε θέματα
κοινωνικής ενσωμάτωσης
 της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο με σκοπό το σχεδιασμό
ενός εποικοδομητικού
διαλόγου με τις αντίστοιχες
ομάδες στόχου

Το σχέδιο MIT! βασίζεται στην
ενεργό συμμετοχή των σχετικών
φορέων και θεσμικών οργάνων και
των
εκπροσώπων
ανάλογων
οργανώσεων,
ενώσεων
και
ομάδων αυτοβοήθειας.

 ένα μοντέλο συγκριτικής
αξιολόγησης και κατάταξης
των τουριστικών επιχειρήσεων
ως προς προκαθορισμένα
κριτήρια προσβασιμότητας
 ένα τεχνολογικό εργαλείο για την
προβολή και προώθηση των
επιχειρήσεων αυτών μέσω του
διαδικτύου
 ένα συνδυαστικό μοντέλο
μάθησης (blended learning) και
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό
 μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
σύζευξης της προσφοράς και
της ζήτησης αντίστοιχων
υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.mit-makeitaccessible.eu
Επικοινωνία:
ALLWEB SOLUTIONS
κα. Μυρτώ Μανούσακα
τηλ. 210 7474774
mmanousaka@allweb.gr

TELEHAUS WETTER
Dr. Imke Troltenier
T. +49 (0) 6421 360 21-0
troltenier@telehaus-wetter.de
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα έκδοση δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

